
                                               ПРОТОКОЛ 

 

за резултатите от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените 

оферти за възлагане на обществена поръчка по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г 

и Покана изх.№659/12.08.2020, с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Обособена 

позиция №2 за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД” 

 

Със Заповед № 144/26.08.2020г, на Управителя на „КОЦ-Шумен” ЕООД, д-р Свилен 

Стефанов Арнаудов е назначена комисия в състав: 

1.Жанета Донева, икономист ОП – Председател 

2. Маг. Фарм. Първолета Петева, управител, Болнична аптека – член 

3.Адв. Пламен Петков, юрист– член 

На 26.08.2020 г. в 11:00 часа, в гр. Шумен, в сградата на „Комплексен онкологичен 

център-Шумен” ЕООД, в офис „Счетоводство”, етаж 4, в изпълнение на Заповед 

№144/26.08.2020г на Управителя на „КОЦ-Шумен” ЕООД, д-р Свилен Стефанов Арнаудов, се 

събра и започна работа назначената комисия в пълен състав. 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр.чл.51, 

ал.13 от ППЗОП. 

Комисията отвори процедурите на платформата в процес на оценка. Визуализираха се 

предложенията по процедура по вътрешен конкурентен избор, на участниците, както следва: 

1.”Новамед Трейдинг”ЕООД, оферта №О1200, 25.08.2020г, 22.42ч; 

2.”Маримпекс-7” ЕООД, оферта №О1197, 25.08.2020г, 16.14ч; 

3.”Рош България” ЕООД, оферта №О1182, 25.08.2020г, 14.16ч;  

4.„Фармнет „ ЕАД, оферта №О1178, 25.08.2020г, 12.25ч; 

5.„Фьоникс Фарма” ЕООД, оферта №О1170, 25.08.2020г, 10.40ч; 

6. „Алта Фармасютикълс” ЕООД оферта №О1162, 24.08.2020г, 16.16ч;  

7.”Соломед” ЕООД, оферта №О1129, 24.08.2020г, 09.49ч; 

8.„Медекс”  ЕООД, оферта №О1066, 20.08.2020г, 14.16ч; 

9.„Екофарм” ЕООД, оферта №О1008, 19.08.2020г, 15.28ч; 

10.„Дансон БГ” ООД, оферта №О985, 19.08.2020г, 14.12ч; 

11.„Топ Хоспитал Сървиз” АД, оферта №О890, 18.08.2020г, 11.33ч; 

12.„Софарма Трейдинг” АД, оферта №О819, 13.08.2020г, 17.14ч. 



Комисията преминава към отваряне на заявленията за участие по поредността на 

регистрирането им в платформата. Комисията констатира: 

1.”Новамед Трейдинг”ЕООД – заявление за участие в настоящата процедура и 

приложения, с КЕП от Анита Георгиева Станкова. Комисията единодушно реши: допуска 

участника до отваряне на техническото предложение. 

2.”Маримпекс-7” ЕООД – представя заявление за участие в настоящата процедура и 

приложения, с КЕП от Стефан Марков Марков. Комисията единодушно реши: допуска 

участника до отваряне на техническото предложение. 

3.”Рош България” ЕООД – представя заявление за участие в настоящата процедура и 

приложения, с КЕП от Елица Иванова Чаушева. Комисията единодушно реши: допуска 

участника до отваряне на техническото предложение. 

4.„Фармнет„ ЕАД – представя заявление с КЕП от Веселин Марешки – пълномощник на 

Изп.директор, в него представяне на участника, прилага декларация-списък на задължените 

лица по чл.54, ал.2 и ал.3 от ЗОП. Прилага ЕДОП от 02.11.2019г, подписан от Веселин 

Йорданов Божков, упълномощен представител. Комисията единодушно реши: допуска 

участника до отваряне на техническото предложение. 

5.„Фьоникс Фарма” ЕООД – представя заявление за участие в настоящата процедура и 

приложения, с КЕП от Десислава Димитрова Христова. Комисията единодушно реши: допуска 

участника до отваряне на техническото предложение. 

6. „Алта Фармасютикълс” ЕООД – представя заявление за участие в настоящата 

процедура и приложения, с КЕП от Веска Жекова Колева. Комисията единодушно реши: 

допуска участника до отваряне на техническото предложение. 

7.”Соломед” ЕООД – представя заявление за участие в настоящата процедура и 

приложения, с КЕП от Георги Иванов Панов. Комисията единодушно реши: допуска участника 

до отваряне на техническото предложение. 

8.„Медекс”  ЕООД – представя заявление за участие в настоящата процедура и 

приложения, с КЕП от Емил Александров Данев. Комисията единодушно реши: допуска 

участника до отваряне на техническото предложение. 

9.„Екофарм” ЕООД – представя заявление за участие в настоящата процедура и 

приложения, с КЕП от Александър Йорданов Терзиев. Комисията единодушно реши: допуска 

участника до отваряне на техническото предложение. 



10.”Дансон БГ” ООД – представя заявление за участие в настоящата процедура и 

приложения, с КЕП от Стефан Георгиев Божинов. Комисията единодушно реши: допуска 

участника до отваряне на техническото предложение. 

11.„Топ Хоспитал Сървиз” АД – представя заявление за участие в настоящата процедура 

и приложения, с КЕП от Ивайло Благовестов Батинков. Комисията единодушно реши: допуска 

участника до отваряне на техническото предложение. 

12.„Софарма Трейдинг” АД – представя заявление за участие в настоящата процедура и 

приложения, с КЕП от Иван Павлов Павлов. Комисията единодушно реши: допуска участника 

до отваряне на техническото предложение. 

Комисията констатира, че няма участник, който да е представил допълнителен ЕДОП с 

уведомление към Възложителя „КОЦ-Шумен” ЕООД, за настъпили промени в обстоятелствата 

по чл.54 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Комисията приема, че със сключеното Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г, 

между участниците и Министерство на здравеопазването са изчерпани задълженията по ЗОП за 

установяване на обстоятелствата за лично състояние и подбор и предвид днешните констатации 

на комисията ще следва всички участници да бъдат  допуснати до следващата фаза. 

Предвид на това и предвид вида и условията на настоящата процедура, комисията 

единодушно, 

                           Р    Е    Ш    И    : 

 

ДОПУСКА всички участници до отваряне на представените Технически предложения. 

В изпълнение на предходното решение на комисията, Председателят на комисията 

стартира „Допускане на участника до отваряне на техническото предложение”. 

Комисията приключи работа в 16.50 часа. 

Комисията продължава работа в пълен състав на 27.08.2020г от 10.50 часа. 

Комисията разгледа Техническите предложения на участниците и констатира, че всички 

предложения съдържат необходимите реквизити, относно производител, търговско 

наименование и предложения лекарствен продукт е наличен в ПЛС. По изискванията на 

Възложителя, минимален срок на годност следва да не е по-кратък от 40%, от обявения от 

производителя за ЛП или не по-кратък от 20% от обявения от производителя за биопродуктите 

или биоподобните продукти. Комисията констатира налични предложения за минималния срок 

на годност в Техническото предложение, както следва: 



1.”Новамед Трейдинг”ЕООД – не по-кратък срок от 50% от обявения от производителя 

за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА Техническото 

предложение и ДОПУСКА офертата да отваряне на Ценовото предложение. Председателят на 

комисията стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с 

ценови параметри. Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до 

„Класиране”. Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”.  

2.”Маримпекс-7” ЕООД ЕООД – не по-кратък срок от 40% от обявения от производителя 

за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА Техническото 

предложение и ДОПУСКА офертата да отваряне на Ценовото предложение. Председателят на 

комисията стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с 

ценови параметри за 4 ЛП. Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до 

„Класиране”. Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

3.”Рош България” ЕООД – не по-кратък срок от 40% от обявения от производителя за 

ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА Техническото 

предложение и ДОПУСКА офертата да отваряне на Ценовото предложение. Председателят на 

комисията стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с 

ценови параметри за 3 ЛП. Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до 

„Класиране”. Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”.  

4.„Фармнет„ ЕАД – не по-кратък срок от 40% от обявения от производителя за ЛП и 20% 

за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА Техническото предложение и 

ДОПУСКА офертата да отваряне на Ценовото предложение. Председателят на комисията 

стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови 

параметри за ЛП, като е означено дали са „налични”, съответно „неналични” в ПЛС. Комисията 

единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. Председателят на 

комисията стартира „Допускане до класиране”. 

5.„Фьоникс Фарма” ЕООД – не по-кратък срок от 40% от обявения от производителя за 

ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА Техническото 

предложение и ДОПУСКА офертата да отваряне на Ценовото предложение. Председателят на 

комисията стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с 

ценови параметри за ЛП, като е означено дали са „налични”, съответно „неналични”, 

/отпаднали/ в ПЛС. Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до 

„Класиране”. Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 



6.„Алта Фармасютикълс” ЕООД – не по-кратък срок от 40% от обявения от 

производителя за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА 

Техническото предложение и ДОПУСКА офертата да отваряне на Ценовото предложение. 

Председателят на комисията стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира 

ценово предложение с ценови параметри за ЛП, като е означено дали са „налични”, съответно 

„неналични” в ПЛС. Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до 

„Класиране”. Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”.  

7.”Соломед” ЕООД – не по-кратък срок от 40% от обявения от производителя за ЛП и 

20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА Техническото предложение и 

ДОПУСКА офертата да отваряне на Ценовото предложение. Председателят на комисията 

стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови 

параметри за ЛП. Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до 

„Класиране”. Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

8.„Медекс”  ЕООД – не по-кратък срок от 40% от обявения от производителя за ЛП и 

20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА Техническото предложение и 

ДОПУСКА офертата да отваряне на Ценовото предложение. Председателят на комисията 

стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови 

параметри за ЛП, като е означено дали са „налични”, съответно „неналични” в ПЛС. Комисията 

единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. Председателят на 

комисията стартира „Допускане до класиране”. 

9.„Екофарм” ЕООД – не по-кратък срок от 40% от обявения от производителя за ЛП и 

40% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА Техническото предложение и 

ДОПУСКА офертата да отваряне на Ценовото предложение. Председателят на комисията 

стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови 

параметри за ЛП, като е означено дали са „налични”, съответно „неналични” в ПЛС. Комисията 

единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. Председателят на 

комисията стартира „Допускане до класиране”. 

10.„Дансон БГ” ООД – не по-кратък срок от 40% от обявения от производителя за ЛП и 

20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА Техническото предложение и 

ДОПУСКА офертата да отваряне на Ценовото предложение. Председателят на комисията 

стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови 

параметри за ЛП, като е означено дали са „налични”, съответно „неналични” в ПЛС. Комисията 



единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. Председателят на 

комисията стартира „Допускане до класиране”. 

11.„Топ Хоспитал Сървиз” АД – не по-кратък срок от 50% от обявения от производителя 

за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА Техническото 

предложение и ДОПУСКА офертата да отваряне на Ценовото предложение. Председателят на 

комисията стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с 

ценови параметри за 1 ЛП. Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до 

„Класиране”. Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

12.„Софарма Трейдинг” АД – не по-кратък срок от 40% от обявения от производителя за 

ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА Техническото 

предложение и ДОПУСКА офертата да отваряне на Ценовото предложение. Председателят на 

комисията стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с 

ценови параметри за ЛП, като е означено дали са „налични”, съответно „неналични” в ПЛС. 

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. 

Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

Комисията преминава към провеждане на фаза „Електронен търг”, чрез изпращане на 

покана за електронен търг до всички участници. 

Поканата включва: резултата от първоначалната оценка на офертата, ред за свързване, 

начална дата 01.09.2020г, 10.30 часа, крайна дата 04.09.2020г, 10.30 часа,    стъпка за промяна на 

цената 0.05%. 

Поканата се изпраща до всички участници чрез електронната платформа за провеждане 

на електронния търг, днес – 27.08.2020г.  

Комисията приключи работа в 12.00 часа. 

Комисията продължава работа в пълен състав на 04.09.2020г, 10.30 часа. 

В меню „електронни търгове”, подменю „неактивни” се визуализират приключилите 

електронни търгове. От бутон крайно класиране се вижда класирането по цени от ел.търг за 

всички номенклатурни единици. 

Комисията преминава към проверка по изискванията на чл.72 от ЗОП, за наличието на 

ценово предложение по-благоприятно с 20% от средната стойност на предложенията на 

останалите участници и констатира: 

Няма ценово предложение по-благоприятно с 20% от средната стойност на 

предложенията на останалите участници. 



Комисията констатира, че няма класирани на първо място повече от един участник и не 

са налице основания за провеждане на жребий. 

Комисията приема, че в електронната платформа са подредени в низходящ ред ценовите 

предложения, осигуряващи изпълнението на методиката „най-ниска цена. 

Предвид на това, комисията единодушно, 

 

                                  Р    Е    Ш    И    : 

 

КЛАСИРА участниците, съобразно обявеното в електронната платформа подреждане в 

низходящ ред по „най-ниска цена”, която таблица да се счита неразделна част от настоящото 

решение. 

Комисията приема, че съобразно правилата на настоящата обществена поръчка, 

единодушно 

                                    Р    Е    Ш    И    : 

ПРЕДЛАГА на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка 

с класираните на първо място участници, както следва: 

 

Об.позиция 
№ 

Анатомо-
терапевтичен 

код /АТС-
код/ 

Междунар
одно 

непатентн
о 

наименова
ние /INN/ 

Начин на 
приложение 

Мярка 
/mg, 
tabl., 
ml./ 

Заб
еле
жк
а 

Необхо
дим 
брой 

мярки 

Клас
ира
не Участници 

Ед цена за 
единица 

мярка без 
ДДС 

2 L01XE03 Erlotinib 
перорална 
твърда mg   216000 1 ДАНСОН БГ ООД  0,046005 

2 L01XE04 Sunitinib 
перорална 
твърда mg   207000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  5,044516 

2 L01XE05 Sorafenib 
перорална 
твърда mg   

380800
0 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  0,233028 

2 L01XE07 Lapatinib 
перорална 
твърда mg   840000 1 

"АЛТА 
ФАРМАСЮТИКЪЛ
С" ЕООД  0,090694 

2 L01XE09 Temsirolimus парентерална mg   600 1 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  43,689534 

2 L01XE10 Everolimus 
перорална 
твърда mg 

5 
mg
/10 
mg 21600 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  7,897549 

2 L01XE11 Pazopanib 
перорална 
твърда mg   

120000
0 1 

"АЛТА 
ФАРМАСЮТИКЪЛ
С" ЕООД  0,169233 

2 L01XE12 Vandetanib 
перорална 
твърда mg   210000 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  0,848658 

2 L01XE13 Afatinib перорална mg   40320 1 "ФЬОНИКС 2,706940 



твърда ФАРМА" ЕООД  

2 L01XE15 Vemurafenib 
перорална 
твърда mg   645120 1 

"РОШ БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД  0,170504 

2 L01XE16 Crizotinib 
перорална 
твърда mg   540000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  0,541144 

2 L01XE17 Axitinib 
перорална 
твърда mg   6720 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  21,033827 

2 L01XE21 Regorafenib 
перорална 
твърда mg   322560 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  1,195061 

2 L01XE35 Osimertinib 
перорална 
твърда mg   107520 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  4,831850 

2 L01XE36 alectinib 
перорална 
твърда mg   

241920
0 1 

"РОШ БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД  0,254421 

2 L01XX17 Topotecan парентерална mg   960 1 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  12,462500 

2 L01XX17 Topotecan 
перорална 
твърда mg   100 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  46,345833 

2 L01XX19 Irinotecan парентерална mg   130000 1 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  0,154602 

2 L01XX41 Eribulin парентерална mg   264 1 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  680,520895 

2 L01XX43 Vismodegib 
перорална 
твърда mg   151200 1 

"РОШ БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД  1,919312 

2 L01XX44 Aflibercept парентерална mg   15000 1 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  5,694596 

2 L01XX46 Olaparib 
перорална 
твърда mg 

Cap
sul
e, 
har
d 672000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  0,381554 

2 L02BB04 Enzalutamide 
перорална 
твърда mg   

215040
0 1 "МЕДЕКС" ООД   1,140537 

2 L02BX03 Abiraterone 
перорална 
твърда mg   

144000
00 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  0,173132 

2 L03AA02 Filgrastim парентерална mg   195 1 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  85,333333 

2 L03AA13 Pegfilgrastim парентерална mg   4200 1 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  52,986034 

2 L03AA14 Lipegfilgrastim парентерална mg   3600 1 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  133,575104 

2 L03AX03 
Mycobacterium 
bovis BCG интракавитална mg   11250 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  2,755556 

2 M05BA08 Zoledronic acid парентерална mg   6400 1 
"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  3,775000 

2 M05BX04 Denosumab парентерална mg 
120 
mg 264000 1 "МЕДЕКС" ООД   3,947762 

2 N02AA01 Morphine парентерална mg   560000 1 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  0,060322 

2 N02AA01 Morphine 
перорална 
твърда mg   300000 1 "МЕДЕКС" ООД   0,005935 

2 N02AA05 Oxycodone 
перорална 
твърда mg   

560000
0 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  0,013302 

2 N02AA08 Dihydrocodeine 
перорална 
твърда mg   450000 1 "МЕДЕКС" ООД   0,006007 

2 N02AA55 Oxycodone, перорална mg   180000 1 "СОФАРМА 0,055507 



Naloxone твърда oxycod
one 

0 ТРЕЙДИНГ" АД  

2 N02AB02 Pethidine парентерална mg   350000 1 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  0,014000 

2 N02AB03 Fentanyl 
перорална 
твърда mg   60 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" ЕООД  78,441299 

2 N02AB03 Fentanyl трансдермална mcg/h   80000 1 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  0,089372 

2 N02AE01 Buprenorphine трансдермална mcg/h   231000 1 "МЕДЕКС" ООД   0,120198 

2 N02AX02 Tramadol парентерална mg   400000 1 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  0,006652 

2 N02AX02 Tramadol 
перорална 
твърда mg   

500000
0 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  0,001883 

2 N02AX52 
Tramadol, 
Paracetamol 

перорална 
твърда tabl 

37.
5 
mg
/32
5 
mg 600 1 "МЕДЕКС" ООД   0,130000 

2 V03AF01 Mesna парентерална mg   240000 1 
"ЕКОФАРМ" 
ЕООД   0,017700 

2 V03AF03 Calcium folinate парентерална mg   700000 1 
"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" АД  0,089880 

Комисията приема, че с извършените действия настоящата процедура по вътрешен 

конкурентен избор и електронен търг е завършена и протоколът за работата на комисията 

следва да бъде представен на ръководителя на лечебното заведение за одобрение и изготвяне на 

решение. 

Комисията приключи работа в 13.00 часа. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _________________________ 

                                    / Жанета ДОНЕВА / 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

   1._________________________ 

                 /Първолета Петева/ 

 

   2.__________________________ 

                  /Пламен Петков/ 
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